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معاون سازمان برنامه و بودجه:

باید به دنبال درآمدهای غیر نفتی باشیم

جهانگیری:

کشور به کارگاه بزرگ در
همه بخشها تبدیل شده است

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخش عمدهای از
منابع اعتباری کشور وابسته به نفت است ،گفت :باید برای رهایی
از اقتصاد نفتی علیرغم محدودیت منابع مالی ،ارائه راهکارهایی با
ذهن خالق مدیران مورد توجه قرار بگیرد.
زهرا اربابی در آئین تودیع و معارفه رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان بوشهر با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن اظهار
کرد :در این شرایط ضرورت صرفهجویی در اعتبارات دستگاههای
اجرایی احساس میشود که در این راستا بخشنامه صرفهجویی
ردیفهای مختلف اعتباری به استانها ابالغ شده است و باید مورد

توجه قرار بگیرد.
وی عنوان کرد :یک مدیر موفق و مؤثر باید ضمن تعامل،
همگرایی ،هم افزایی ،مشارکتجویی و استفاده از توان نخبگان،
با توجه به شرایط کنونی کشور صرفهجویی ،خالقیت ،بهرهوری و
تالش مضاعف را نیز در اجرای مسئولیتهای محوله مدنظر قرار
دهد.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه
کشور با اشاره به رویکرد مبتنی بر بهرهوری در استفاده بهینه از
نیروی انسانی توانمند گفت :در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت

منابع مالی ،باید به دنبال کسب درآمدهای غیر نفتی باشیم تا
بتوانیم در شرایط سخت ضمن پایداری ،دشمنان را در اجرای
نقشههایشان ناکام کنیم.
اربابی بیان کرد :استان بوشهر قطب تولید انرژی و منابع
انرژیهای نو است و همچنین وجود تنها نیروگاه اتمی کشور و
پایانه نفتی و همچنین قابلیتهای گردشگری میتواند زمینههای
رشد و بالندگی این استان را فراهم کند.
گفتنی است؛ در پایان این آئین «علی درویشی» به عنوان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بوشهر معرفی شد.

عناوين مهم

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز کشور تبدیل به کارگاه عظیم در همه
بخشها شده است گفت :از ابتدای انقالب در مسئولیتهای گوناگون خدمتگزار مردم بوده ام،
اما این حجم از کار و تالش و افتتاح طرحهای مختلف که اکنون در حال انجام است جزو کم
سابقهترین موارد است .اسحاق جهانگیری عصر سه شنبه در آیین افتتاح بخش بخار نیروگاه
سیکل ترکیبی جهرم یکی از مهمترین وظایف دولتها را ایجاد فضای مناسب برای کار و
فعالیت دانست و افزود :در همین زمینه دولت تدبیر وامید تالش خود را به کار گرفت که
بهترین فضا برای رشد و توسعه کشور مهیا شود اما آمریکا که با مردم ایران مخالفت و دشمنی
دارد ،وقتی که احساس میکند روند توسعه ایران شتاب گرفته ،از هر فرصتی برای جلوگیری
از پیشرفت مردم ایران استفاده میکند .معاون اول رئیس جمهوری گفت :چه کسی تصور
میکرد که کشوری مانند آمریکا با این همه ادعا ،پس از ماهها و سالها مذاکره توافق برجام
را به هم بزند و از آن خارج شود .این رفتار برای دولتی مانند آمریکا به معنای عناد و دشمنی
با ملت ایران و تالش برای جلوگیری از توسعه و پیشرفت کشور است .وی با اشاره به اینکه
ایران در میان کشورهای منطقه از موقعیت استثنایی برخوردار است افزود :ایران حافظ امنیت
منطقه است و اگر کشورهای غربی و آمریکا تصور کنند که در این منطقه میتوان امنیت
را بدون در نظر گرفتن ایران برقرار کرد سخت در اشتباه هستند .وی ادامه داد :خوشبختانه
قدرت ایران روز به روز افزایش پیدا میکند و کشورهای غربی و آمریکا نیز خودشان اذعان
دارند که حوزه نفوذ ایران بسیار گسترده است و به همین خاطر اصرار دارند که مانع توسعه
ایران شوند .جهانگیری بیان کرد :در این شرایط  ۲مسئولیت بر عهده ماست که در وهله
نخست باید از کیان کشور و نظام در چارچوبی که امام ،رهبری و شهدا طراحی کردند حفاظت
کنیم .وی اظهار داشت :دومین مسئولیت ما این است که مقاومت خود را در بخشهایی که
آمریکا میخواهد آسیب بزند افزایش دهیم و امروز که هدف آنها لطمه زدن به اقتصاد و
توسعه کشور است ،باید از روند توسعه و پیشرفت کشور حراست کنیم .جهانگیری با اشاره به
بازدیدهای خود از طرحها و پروژههای مختلف ،از دست اندرکاران این طرحها قدردانی کرد و
افزود :در دولت تدبیر و امید کارهای گستردهای در بخش آب و خاک انجام شد و با مجوز رهبر
معظم انقالب  ۸میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای نیمه تمام در
بخش آب و خاک مورد استفاده قرار گرفت و  ۱.۵میلیارد دالر دیگر نیز در بخش آب و خاک
استان خوزستان هزینه شد که در نتیجه این اقدامات ،با وجود سیالب سال جاری در استان
خوزستان میزان خرید گندم از این استان در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر بود که
این به معنای گستردهتر شدن کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت در سالهای گذشته است.
ادامه در همین صفحه

بی اعتنایی صادرات غیرنفتی به افزایش نرخ ارز

یارانهپنهان۹۴۵هزارمیلیاردتومانیحاملهایانرژی؛

جهرمی  ۴ :شرط گران شدن اینترنت ؛

باید بازار متشکل بنزینی
طراحی کنیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :یارانه پنهان حاملهای انرژی ۹۴۵
هزار میلیارد تومان یا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه  ۱۱۶۰هزار میلیارد
تومان است.
الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در همایش بزرگداشت
روز تعاون در سالن مولوی صداوسیما گفت :موضوع یارانهها به ویژه یارانههای پنهان
به گونهای است که باید اصالح شود و هر سال یارانه حاملهای انرژی مانند گاز ،برق،
بنزین ،آب و سایر حاملهای انرژی بیش از  945هزار میلیارد تومان یارانه میدهیم
به گونهای که هر کس بیشتر مصرف کند تشویق میشود و هر کس خانه و ماشینی
ندارد و از این یارانه استفاده نمیکند تنبیه میکند و این با عدالت سازگار نیست.
حضرتی با اشاره به اختصاص ارز  4200تومانی برای کاالهای اساسی گفت :این
مسئله مصیبتهایی ایجاد کرد به گونهای که گوشت با ارز  4200تومانی وارد شد
اما به قیمت  120هزار تومان به دست مردم رسید ،اما گوشتی که با ارز نیمایی وارد
شد به قیمت  80تا  90هزار تومان به مصرفکننده رسید ،پس نشان میدهد ارز
 4200تومانی برای عدهای رانت ایجاد کرده است .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
همچنین پیشنهاد کرد باید بازار متشکل بنزینی طراحی کنیم که قیمتها عادالنه
شد و به هر فرد ایرانی  15لیتر بنزین در ماه سهمیه داده شود که مثل یک خانواده
 5نفره  75لیتر سهمیه داشته باشد و اگر کسی بخواهد بیشتر مصرف کند باید هزینه
بیشتری پرداخت کند .وی همچنین با اشاره به اینکه فرصت تاریخی برای تعدیل
اقتصادی و جراحی اقتصادی فراهم شده است ،گفت :نباید ارز را در چهارراه استانبول
برای ساماندهی بازار ارز تزریق کنیم ،بلکه باید کار اساسی جراحی و ساماندهی اقتصاد
انجام شود .به گفته حضرتی اگر مردم بدانند اراده قوی دولت برای تابآوری در مقابل
تحریمها وجود دارد ،قطعا حمایت میکنند و مقاومت نشان میدهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور خود در چند دوره مجلس
گفت :هنگام تصویب بودجه ،بحث کاهش وابستگی بودجه به نفت مطرح میشود اما
نفت همچنان به عنوان یک مصیبت در اقتصاد کشور تبدیل شده که باید برای اصالح
اقتصاد از فرصت تاریخی استفاده کنیم .وی افزود :ترامپ ادعا کرده که میخواهد
صادرات نفت ما را صفر کند که البته موفق نمیشود ،اما همین امر یک فرصت تاریخی
برای ماست که سیاست کاهش اتکای بودجه به نفت را علمی کنیم و ما اکنون در
جنگ سخت اقتصادی قرار داریم که باید در برابر تالطمها مقاومت نشان دهیم .رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  30تا  40درصد مردم درگیر مشکالت
معیشتی آشکار هستند ،گفت :دولت باید امنیت و آرامش برای مردم ایجاد کند و
برای تامین کاالهای اساسی و اشتغال پایدار و مقابله با لشکر بیکاران فکری کند .به
گفته حضرتی ،ملتی که گرفتار صاحبخانه و تمدید اجارهبها و بیکاری باشند نمیتوان
از آنها انتظار مقاومت داشت ،بلکه اول باید مشکل معیشت مردم برطرف شود .وی
همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :وزارت
اقتصاد ،دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی اعالم کردند که باید دستگاههای
اجرایی اطالعات مالی خود را به سامانه جامع مالیاتی ارائه کنند که در حال حاضر
همکاری نمیکنند ،در حالی که این قانون شده و جزو وظایف دستگاههای اجرایی
است که اطالعات مالی خود را ارائه کنند .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
اینکه در حال حاضر با شدیدترین و گستردهترین و هوشمندانهترین تحریمها مواجه
هستیم ،اظهار داشت :تا اطالع ثانوی به دالیل مختلف امکان سازش و همهدف شدن
با آمریکا را نداریم و وظیفه دولت است که نشاط اجتماعی ،امید به آینده و بازسازی
اعتماد مردم به حکومت را انجام دهد.
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صفحه 2

ظرفیت اقتصادی ارز دیجیتال در صنعت برق

وزیر ارتباطات گفت :شرکت های اینترنتی در
صورتی که به  ۴شرط ما در زمینه افزایش کیفیت
سرویس و سرمایه گذاری عمل کنند قیمت اینترنت
مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.
محمد جواد آذری جهرمی بعدازظهر دیروز
سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه شرکت های
دانش بنیان و استارتاپ های فضایی در پاسخ به سئوال
خبرنگار مهر در مورد پیشنهاد افزایش  ۵۰درصدی
قیمت اینترنت که از سوی شرکت های اینترنتی عنوان
شده است ،گفت :من  ۴شرط را برای تجدید نظر در
قیمت اینترنت اعالم کرده ام که در صورتی که شرکت
های اینترنتی این  ۴شرط را برآورده کنند در قیمت
اینترنت می توان تجدیدنظر کرد.
وی با اشاره به  ۴شرط سرمایه گذاری ،به روز
رسانی تکنولوژی ،استفاده از تولیدات داخلی و ارائه
کیفیت خوب سرویس گفت :این کارها باید انجام شود
اما تاکنون اتفاق نیفتاده است .البته این شرکت ها می
گویند که اگر بخواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند
باید ببینند چهارچوب بازگشت سرمایه از نظر اقتصادی
چگونه است.
جهرمی گفت :در این زمینه د ِر سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی برای آنها باز است و می
توانند در این خصوص مذاکره کنند.
وی در مورد اینکه آیا مستنداتی از سوی این
شرکتها با توجه به جلسه روز چهارشنبه رگوالتوری با
شرکت های اینترنتی به وزیر ارتباطات رسیده است،
افزود :هنوز مستنداتی مبنی بر دالیل پیشنهاد تغییر
تعرفه از سوی اپراتورها به من ارائه نشده است.
ظرفیت اقتصادی ارز دیجیتال در صنعت برق
وزیر ارتباطات در مورد مزیت توسعه ارز دیجیتال
در کشور نیز گفت :ظرفیت تولیدی مجموعه نیروگاههای
کشور حدود  ۷۲هزار مگاوات برآورد میشود که این
ظرفیت هیچگاه در پیک مصرف نمی شود .به همین
دلیل این ظرفیت نیروگاهی کشور در ساعات غیر پیک
آزاد است و می تواند در حوزه استخراج ارز دیجیتال

مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت :این موضوع باعث درآمدزایی برای
صنعت برق میشود اما مستلزم آن است که استخراج
ارز دیجیتال دارای ضوابط و مقررات شود.
جهرمی با بیان اینکه سیاستگذاری در عرصه
استخراج ارز دیجیتال با وزارت نیرو است ،گفت :جنس
استخراج ارز دیجیتال یعنی صادرات برق به صورت
مجازی و اگر در این مسئله سیاستگذاری وزارت نیرو
پیاده سازی شود و استخراج با ضوابط صورت گیرد
شاهد درآمد مازاد در صنعت برق خواهیم بود که امروز
با مشکالت متعددی در حوزه اقتصادی مواجه است.
وزیر ارتباطات همچنین در مورد عدم اقبال عمومی
به پیام رسان های بومی به رغم حمایت دولت تاکید
کرد :اقبال عمومی مردم به پیام رسانها با حمایت بوجود
نمی آید.
جهرمی با اشاره به استفاده سازمانهای دولتی از
داده های فضایی تاکید کرد :هم اکنون وزارت کشاورزی
و سازمان منابع طبیعی از داده های فضایی برای پایش
محصوالت و وضعیت منابع طبیعی استفاده می کنند
اما اینکه از تمام ظرفیت این حوزه استفاده شود و این
فرایند به صورت جاری اتفاق بیافتد هنوز به صورت
کامل اجرایی نشده و فاصله تا اهداف زیاد است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه فعالیت های استارت
آپ های فضایی و مراجعاتشان به بخش های دولتی و
نیز تالش برای ارائه نوآوری های این بخش در بهبود
فرایندهای جاری کشور زمین ساز تحولی بزرگ خواهد
بود ،ادامه داد :این حرکت شروع شده و ما شاهد هستیم
که سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی در بخش
آمایش سرزمینی ،مدیریت منابع آب و پایش سطوح
زیر کشت با سازمان مدیریت ،وزارت کشور و وزارت
کشاورزی به جدیت در حال همکاری هستند.
وی تاکید کرد :ترویج کاربردهای فضایی و ایجاد
بازار برای استارتاپ های این حوزه نیازمند فرهنگ سازی
است.
جهرمی در مراسم اختتامیه گردهمایی شرکت های

دانش بنیان و استارت آپ های فضایی نیز با انتقاد از
عقب ماندگی کشور در حوزه قرار دادن ماهواره در مدار
ژئو گفت :ما در شرایطی هستیم که همچنان ماهواره
ای از خودمان در الیه ژئو زمین نداریم و این در حالی
است که کشورهایی که توانمندی علمی ما در حوزه
فضایی را ندارند در مدار ژئو دارای ماهواره ای مستقل
بنام خودشان هستند.
وزیر ارتباطات دلیل این عقب ماندگی را تصدی
گری دولتی عنوان کرد و گفت :با وجود اینکه از برنامه
چهارم توسعه تاکنون برای این موضوع اعتبار دیده شده
است اما چارچوب اجرایی دولتی اجازه پیشبرد پروژه
های فضایی را نمی دهد.
وی بر لزوم تغییر دیدگاه در مدل اجرایی پروژه
های فضایی تاکید کرد و گفت :باید داده های فضایی در
اختیار همه قرار گیرد تا شرکتهای خالق بتوانند از این
اطالعات برای تحول اقتصاد دیجیتال بهره ببرند .این
مسئله مستلزم خروج دولت از تصدی گری است.
جهرمی با بیان اینکه اصول حاکم بر پروانه بهره
برداری از اپراتور ماهواره مخابراتی توسط رگوالتوری به
تصویب رسیده است ،گفت :این پروانه مجوز قراردادن
ماهواره در مدار زمین را به بخش خصوصی می دهد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه استفاده از فناوری
فضایی در محاسبه دقیق مزارع آسیب دیده و صدمات
سیل اخیر بسیار پررنگ بود ،گفت :این مسئله سبب
صرفه جویی چندصدمیلیارد تومانی درپرداخت خسارات
شد که البته به دلیل خواسته رحمانی فضلی برای
استفاده از دانش فضایی صورت گرفت.
وی تاکید کرد :استارت آپ های فضایی می توانند
ساالنه برای هر هکتار زمین مشاوره دهند تا شاهد رشد
و اشتغال کشاورزی با داده های فضایی باشیم.
جهرمی خاطرنشان کرد :در این مسیر نباید به
حواشی توجه کنیم و تمرکز خود را روی توسعه این
بخش و حرکت به سمت استفاده از داده های ماهواره
ای معطوف کنیم .عالقه مند به استفاده استارت آپ ها
از این ظرفیت کشور هستیم.

کشور به کارگاه بزرگ در همه بخشها تبدیل شده است

ادامه از همین صفحه
معاون اول رئیس جمهوری گفت:
باید اقدامات انجام شده توسط دولت با
زبانی گویا به مردم اطالع رسانی شود اما
متاسفانه دولت در این خصوص ضعف
دارد و شاید هم تخریبهای مخالفین
دولت قویتر است و اجازه نمیدهد که
مردم نسبت به اقدامات صورت گرفته
آگاه شوند.
وی با تاکید بر اینکه تالش دولت
این است که جریان فعالیت و کار و
تالش در کشور متوقف نشود ،از بخش
خصوصی خواست با جدیت به صحنه
بیاید و افزود :در روزهای سخت و در
مشکالت است که از مدیران و بخش
خصوصی انتظار نقش آفرینی داریم
وگرنه در شرایط عادی همه میتوانند

فعالیت کنند.
جهانگیری با یادآوری اینکه فروش
نفت و درآمد کشور کاهش پیدا کرده،
گفت :با شناختی که از ظرفیتهای
کشور دارم مطمئن هستم با ابتکار
و خالقیت مدیران میتوان ده برابر
تحریمها فرصت توسعه و پیشرفت ایجاد
کرد.
معاون اول رئیس جمهوری در
ادامه با قدردانی از تالشها و خدمات
وزارت نیرو گفت :این وزارتخانه تابستان
سال گذشته را با وجود کم آبی و عدم
امکان استفاده از نیروگاههای برق آبی
به خوبی مدیریت کرد و اجازه نداد که
مردم تحت فشار قرار بگیرند.
وی افزود :در گذشته برای
احداث نیروگاه باید واردات خارجی

انجام میشد اما امروز با همت و
توانمندی داخلی گامهای بزرگی در
بخش احداث و مدیریت نیروگاهها
برداشته شده است.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد با
امضای تفاهم نامه میان دانشگاه پیام
نور و معاونت توسعه روستایی و مناطق
محروم مهارت آموزان تحت پوشش
تسهیالت اشتغال زایی قرار گرفته و
شاهد تحول و توسعه در این بخش
باشیم.
وزیر نیرو نیز در این مراسم با
بیان اینکه طی دو روز اخیر  ۱۲پروژه
در شهرستانهای مختلف استان فارس
به بهره برداری رسید گفت :برای
این پروژهها  ۳,۵۰۰میلیارد تومان
سرمایه گذاری شده است و  ۸۰میلیارد

تومان نیز برای آغاز عملیات اجرایی سه
طرح دیگر هزینه شد.
اردکانیان افزود :صنعت برق کشور
در دولت تدبیر و امید کارنامه درخشانی
دارد و از سال  ۹۲تاکنون  ۱۵۰هزار
میلیارد تومان در صنعت برق چه دولتی
و چه خصوصی سرمایه گذاری شده و
بیش از  ۱۲هزار مگاوات ظرفیت نصب
شده به صنعت برق کشور افزوده شده
است.
وی افزود :در حال حاضر هر ۴۵
روز یک تصفیه خانه فاضالب در مدار
بهره برداری قرار میگیرد و از این به
بعد این عدد به هر  ۳۰روز کاهش پیدا
میکند.
جهرم در  ۱۹۳کیلومتری جنوب
شرقی شیراز است.

تخصیص  ۸۷هزار
و  ۵۰۰میلیارد ریال
تسهیالت به  ۵۶طرح
تولیدی
صفحه 7
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وزیر نیرو :تا پایان امسال
 ۳۰۰مگاوات نیروگاه تجدید پذیر
جدید وارد مدار میشود
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تا پایان امسال
 ۳۰۰مگاوات نیروگاه تجدید پذیر جدید وارد
مدار خواهد شد ،گفت :حدود  ۸۰درصد
نیروگاههای تجدید پذیر کشور در مدت زمان
فعالیت دولت تدبیر و امید وارد مدار شده و این
روند همچنان توسعه پیدا خواهد کرد.
رضا اردکانیان در جریان سفر به فارس و
در حاشیه در مراسم عملیات اجرایی پست ۲۳۰
کیلوولت حسن آباد اقلید گفت :برق مهمترین
نیاز اصلی مردم است و مسئولین صنعت برق
برای بستر سازی زیرساختها تمام تالش خود
را به کار خواهند گرفت .
وی افزود :راهاندازی و اجرایی شدن پروژه
مزبور نویدبخش توسعه صنعتی و کشاورزی در
منطقه خواهد بود و مردم منطقه از برق مطمئن
و پایدار برخوردار خواهند شد .
اردکانیان با تاکید بر اینکه تا پایان امسال
 ۳۰۰مگاوات نیروگاه تجدید پذیر جدید وارد
مدار خواهد شد ،گفت :حدود  ۸۰درصد
نیروگاههای تجدید پذیر کشور در مدت زمان
فعالیت دولت تدبیر و امید وارد مدار شده و این
روند همچنان توسعه پیدا خواهد کرد .
وی افزود :در حال حاضر  ۱۱۵نیروگاه
تجدیدپذیر به ظرفیت  ۷۵۰مگاوات در کشور
به بهرهبرداری رسیده است .
وزیر نیرو ادامه داد :توجه به انرژیهای نو
جزو اولویتهای برنامه دولت و وزارت نیرو است
و این روند همچنان توسعه پیدا خواهد کرد .
در ادامه این مراسم افضلی ،نماینده مردم
اقلید در مجلس شورای اسالمی ضمن ارائه
گزارشی از روند توسعه صنعت آب و برق در
حوزه انتخابی خود از مسئولین صنعت برق به
علت اجرای پروژه پست  ۲۳۰کیلوولت حسن
آباد تشکر و خواستار تسریع روند پروژه مورد
نظر شد .
همچنین عبدالعزیز کریمی ،مدیرعامل
شرکت برق منطقهای فارس نیز گزارش اهم
اقدامات و عملکرد این شرکت را ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد :منطقه اقلید به
واسطه اهمیت آن در بخش کشاورزی و افزایش
متقاضیان جدید نیاز به توسعه و بستر سازی
در بخش برق داشت .در این خصوص عملیات
اجرایی پروژه برق رسانی پست  ۲۳۰کیلوولت
حسن آباد در منطقه اقلید فارس با اعتبار ۲۲
میلیارد تومان هماکنون به دست وزیر محترم
نیرو انجام شد .
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت
برق منطقه ای فارس ،در ادامه سفر وزیر
نیرو ،نیروگاه خورشیدی اقلید با سرمایه
گذاری  ۸۰میلیارد تومانی بخش خصوصی
در زمینی مساحت حدود  ۲۰هکتار نیز
به بهرهبرداری رسید که میزان استفاده از
تجهیزات داخلی در این نیروگاه حدود ۹۰
درصد است و با بهره برداری ان برای  ۶۴نفر
ایجاد اشتغال شده است .

